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INTRODUÇÃO
Para obter melhores desempenhos econômicos na pecuária leiteira
brasileira, a utilização do pasto é a forma mais econômica de alimentação, e
vem crescendo, principalmente, em virtude do baixo custo. As pastagens
constituem o componente principal da dieta dos ruminantes, especialmente nas
regiões tropicais, e, quando bem manejadas, torna a pecuária mais rentável.
Mesmo em áreas onde o uso da terra é intensivo, pastagens manejadas
racionalmente têm função importante na preservação das características físicoquímicas do solo, reciclando nutrientes e controlando a erosão do solo
(GERON; BRANCHER, 2007).
Porém, a utilização de pastagens nem sempre é uma solução para o
produtor. O uso exclusivo de pastagens nem sempre é suficiente para
sustentar uma produção de leite estável ao longo do ano, pois a maioria das
forrageiras tropicais está sujeita à estacionalidade, apresentando máximo
rendimento no período chuvoso e queda significativa na produção de forragem
no período seco. Assim, durante a época de baixa disponibilidade de forragem,
torna-se necessário suplementar a pastagem com forragem conservada
(silagem ou feno), forragem verde picada, forrageiras de inverno, ou com a
utilização de concentrados.
Portanto, em sistema de produção, a nutrição dos animais é o fator mais
importante para obter sucesso, podendo ser fornecida para o animal na forma
de volumoso ou concentrado. Em ambas, a proteína é um dos principais
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componentes a ser analisado. O ruminante requer dois tipos de proteína: uma
fonte de proteína degradável para síntese microbiana e uma fonte de proteína
não degradável, para ser digerida diretamente no abomaso e intestino.
Portanto, objetivou-se com este estudo avaliar a composição do leite de vacas
F1 Holandês x Zebu mantidas em pastagem de gramíneas tropicais
suplementadas com rações proteicas de alta e baixa degradabilidade.
MATERIAL E MÉTODO
O trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental de Felixlândia
(FEFX) da EPAMIG Centro-Oeste, localizada em Felixlândia, Minas Gerais,
situada a 18° 7’ de latitude S e 45° de longitude G Gr. O clima na região é
classificado, segundo Köppen, como tropical de savana, com duas estações
distintas, o inverno seco e o verão chuvoso. A precipitação média anual é
1.126 mm. O período experimental foi de janeiro a maio de 2012, sendo os 30
primeiros dias para adaptação e os demais para avaliação. Foram utilizadas
108 vacas mestiças, tendo em média 65 dias de lactação, com peso inicial
médio de 514 kg, distribuídas em delineamento em blocos casualizados, com
36 repetições por tratamento, em arranjo fatorial 2 × 2 + 1, ou seja, dois tipos
de ração (2,0 kg de suplemento com proteína de alta degradabilidade ruminal
ou 2,0 kg de suplemento com proteína de baixa degradabilidade ruminal), dois
tipos de gramíneas (capim-braquiária e tifton-85) - mais um tratamento
adicional (apenas suplementação mineral). Utilizou-se a ração concentrada
Nutrilac® 22 da empresa Tecnutri, Montes Claros, MG. As rações
apresentaram 6,94% e 10,25% de proteína de baixa degradabilidade ruminal
para os suplementos de baixa e alta degradabilidade ruminal, respectivamente.
As vacas foram ordenhadas mecanicamente às 7 horas e às 14 horas. As
pesagens do concentrado foram feitas pela manhã e à tarde, após as
ordenhas, para ser ofertado na ordenha seguinte.
Os animais tinham acesso ao concentrado em cochos de madeira
acoplados à tubulação lateral da linha da ordenha do tipo “passagem” no
momento em que eram ordenhados. Foram fornecidos 75% do concentrado
pela manhã e 25% à tarde. Durante o intervalo das ordenhas, as vacas
permaneceram em piquetes próximos à sala de ordenha, onde tinham acesso à
água e mistura mineral à vontade. Após a ordenha da tarde, os animais eram
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conduzidos até os piquetes de braquiária ou tifton-85, providos de cochos de
sal e água à vontade. Cada grupo de animais foi manejado em regime de
lotação rotativa, em 16 piquetes com dois dias de ocupação. Para avaliação da
variação de peso foram feitas pesagens dos animais semanalmente, logo após
a ordenha da manhã.
As produções de leite para avaliação dos tratamentos foram obtidas em
duas ordenhas (manhã e tarde), uma vez por semana, toda quarta-feira. As
amostras compostas para análise de lactose e extrato seco foram obtidas nas
duas ordenhas diárias, colhidas após homogeneização do leite no medidor de
leite Milk meter. Amostras compostas – ordenha manhã e ordenha tarde,
totalizando 50 mL de leite - foram acondicionadas em frascos plásticos com
identificação própria contendo conservante Bronopol® (2-bromo 2-nitropropano
1,3-diol), na proporção de 10 mg de princípio ativo para 50 mL de leite, e em
seguida foram resfriados a 4 ºC. As análises laboratoriais foram feitas no prazo
máximo

de

dias

após

a

colheita,

sendo

cada

ordenha

analisada

individualmente. As análises foram realizadas no Laboratório de Análise da
Qualidade do Leite da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Para estas análises foi utilizado o método de Espectroscopia
de Reflectância no Infravermelho Próximo, utilizando o aparelho Bentley 2000
(Bentley Instruments, Chaska, United States). Os dados de precipitação e
temperatura registrados durante o período experimental, coletados pela
estação climatológica modelo Vantage Pro2, da marca Davis Instruments
Corp®, instalada na área experimental. A chuva total medida no período
experimental foi de 844 mm, concentrando-se, principalmente, no período
inicial do experimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A interação entre forrageira e rações foi significativa (P<0,05) sobre os
constituintes do leite, extrato seco desengordurado e lactose (Tabela 1).
Quando suplementados com proteína de baixa degradabilidade, os animais
apresentaram leite com composição química tanto em extrato seco
desengordurado como em lactose maiores, quando estes permaneceram em
pasto de capim-braquiária em relação ao capim-tifton-85.
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A suplementação com proteína de alta degradabilidade anulou o efeito
do tipo de forrageira nas variáveis lactose e extrato seco desengordurado do
leite. Os animais que permaneceram no pasto de capim-tifton-85, quando
suplementados com suplemento de baixa degradabilidade apresentaram leite
com menores porcentagens de extrato seco desengordurado e lactose.
De acordo com Silva et al. (2009), o maior nível de proteína na dieta
estimula o crescimento microbiano, aumentando o suprimento de proteína
metabolizável no intestino delgado. E como partes dos aminoácidos absorvidos
no intestino delgado, provenientes da digestão da proteína, são precursoras de
glicose no fígado, levam ao aumento da produção de lactose na glândula
mamária e, consequentemente, ao aumento de lactose e extrato seco no leite.
Percebe-se, de maneira geral, que as porcentagens de extrato seco
desengordurado e lactose foram maiores, quando a quantidade de proteína
fornecida era maior. Fato este observado também por Silva et al. (2009), que,
ao avaliarem oito vacas Holandês x Zebu, constataram que as porcentagens de
lactose e extrato seco no leite foram de 4,19% e 10,7%, quando os animais
receberam respectivamente concentrado com 13% de proteína bruta. Quando
ofertado na dieta apenas 11% de proteína bruta, as porcentagens de lactose e
extrato seco foram de 4,0% e 10,3% respectivamente.
CONCLUSÃO
A suplementação da pastagem, durante a época das chuvas,
proporciona aumento nos constituintes de leite. O potencial de degradabilidade
das rações pode influenciar os constituintes do leite.
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Tabela 1 - Qualidade do leite de vacas mestiças, em função de diferentes gramíneas e
suplementações
PAST
Gramíneas

SUP-RBD

SUP-RAD

Extrato seco desengordurado
(%)

Braquiária

8,59 Ab

8,97 Aab

8,81 Aab

Tifton-85

8,55 Ab

8,67 Bb

8,92 Aa

Lactose
(%)
Braquiária

4,56 Ab

4,80 Aa

4,71 Aa

Tifton-85

4,51 Ab

4,54 Bb

4,70 Aa

NOTA: PAST- Apenas suplementação mineral, SUP-RBD - Suplemento com proteína de baixa
degradabilidade; SUP-RAD - Suplemento com proteína de alta degradabilidade. Médias
seguidas por letras distintas, maiúscula na coluna e minúscula na linha, diferem
(P< 0,05) entre si, pelo teste de Newman Keuls.

